
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

  ...هنيخطاب به همه آارگران زحمتكش و اقشار مختلف و جوانان م

  
               ارديبهشت ۶شنبه يک                                                                                      یانجمن همبستگ   ١٣٨٨

  
  

ن اين روز  روز جهانی آار و آارگر و زحمتشكان انجمن همبستگی با آارگرا-ارديبهشت ١١ -در آستانه اول ماه مه

له ای از حق آارگران شريف آه در اين روزها سلسارد و با حمايت از خواسته های بربزرگ را تبريك و گرامی ميد

حق آارگران  عموم مردم به ويژه جوانان و دانشجويان آگاه را به حمايت از اعتراضات بر،اعتراضات برپا آرده اند

  .فرا ميخواند

بيش از  به ) طبق جمعبندی انجمن  (٨٧ماه آخر سال  ٦  قشر زحمتكش آه تنها دراعتراضات و تجمعات ايناستمرار

عزم جزم برای استيفای و نشاندهنده نارضايتی باال،شهرهای مختلف و تهران ميرسدع در نمونه اعتراض و تجم٦٢٠

 آارگری هستيم اين در حاليست آه هر روز شاهد دستگيری و فشار بر روی فعالين. حقوق پايمال شده خودشان است

  .آارگران تن به ذلت نداده و باز به اعتراضات خود ادامه ميدهند, و به رغم سرآوب توسط نيروهای امنيتی

ند و بر آرسی آن آسانی است آه حتی يك ساعت آار نكرده ااز! آن چه آسانی است؟يلياردی ازحقوقهای ميليونی و م

يد باشد آه از صبح تا شب تمام وجودشان را در البه الی چرخهای تولآارگرانی   يا بايد از آن ، های مجلس لميده اند

  !ميگذارند

بر خواست چه بيشتردست هم با همبستگی و اتحاد هربزرگ دست درگراميداشت اين روزر د،آارگران و زحمتكشان

  .و درد مشترآمان به پاخيزيم و حق مسلم خود را فرياد آنيم و بساط ظلم را در هم بشكنيم

سياستهای ظالمانه  اعتراض عليه  را به   آنان ،تمامی آارگران شريف همبستگی با آارگران ضمن درود برضایاع

سرفصلی برای فرياد حقوقمان تبديل را به  ارديبهشت امسال  ١١با همبستگی و اتحاد فراگير . دولت نهم فرا ميخواند

 .آنيم

   آارگران و زحمتكشانیدرود بر تمام
  حق مسلم ماست، ت مشاغليامن ، عدالت،یآزاد /ردي پذیمرد ذلت ني میآارگر م

   با آارگرانیانجمن همبستگ

  ١٣٨٨بهشت يارد ۵
 


